
Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå r.f. 

Medlemsbrev januari 2020
 

 

Gott Nytt Vinår 2020! 
Ett nytt år har startat och med det nya vinupplevelser. Vi inleder året med en riktig klassiker. Temat 

är riesling. Datumen för vårens vinprovningar är spikade, se nedan. I mars ordnar vi ”på publikens 

begäran” en något annorlunda vinprovning, med idel toppviner. Läs mera i detta medlemsbrev.  

Riesling – druvan & vinerna 

tisdagen den 21 januari 

  
Tisdagen den 21 januari kl. 18.30 på adressen Åbackavägen 1, Kyrkslätt (i 
Engblom&co:s utrymmen i Munkkulla invid stamväg 51 mittemot K-rauta) håller vi 
nästa vinprovning. 
 

Clas Gripenberg föreläser om temat riesling. Smakprover torde inkludera viner från nya och gamla 

världen, torra och söta och eventuellt en skumpa. 

Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet du fått eller via länken på hemsidan, helst genast men 

allra senast 17.1. Kom ihåg att ta med sex glas och din tastevinskopa. 

Välkommen! 



 

Datum för vinprovningar våren 2020 
Tisdag 21 januari kl. 18.30 Riesling – druvan & vinerna (Clas Gripenberg) 

Tisdag 18 februari kl. 18.30 temat öppet 

Tisdag 17 mars kl. 18.30 Kvalitetsviner (Johan Lindberg) 

Tisdag 21 april  kl. 18.30 temat öppet 

Fredag 15 maj  Vårmiddag, tid och plats öppet 

Boka datumen i din kalender redan nu.  

 

Kvalitetsviner i mars! 

 
Den 17 mars ordnar vi en något annorlunda vinprovning. Då bjuds det på idel toppviner. Vi utgår 

från ett snittpris på ca 100€/flaska, endast en flaska per vin och en totalranson på ca 50 cl/deltagare.  

Deltagarantalet begränsas till 24, vilket möjliggör smakprov på minst 3cl/vin/deltagare. 

Om deltagarantalet blir t.ex. 20 personer, kommer vi att ha 14 flaskor av olika viner med ett snittpris 

på 100€ och en ranson på 3,75 cl per vin.  

Upplägget är av typ ”vinmässa”, där du cirkulerar kring borden med ditt glas och smakar på ett vin i 

taget. 

Du betalar 70,00€ för vinerna. Mängden vin anpassas enligt deltagarantalet.  



Deltagarantalet är begränsat. Säkra din plats genom att anmäla dig redan nu. Eftersom vinerna 

måste beställas på förhand så är absolut sista anmälningsdag torsdagen den 5 mars – eller tidigare 

om max deltagarantal uppnås innan det. 

Missa inte chansen att bekanta dig med en hel del viner som du kanske inte smakar på till vardags – 

allt till priset av bara en ”restaurangflaska”. 

Du kan anmäla dig redan nu via https://holvi.com/shop/ksmshop/.  

 

Dags att betala medlemsavgiften för 2020 
Påminner även här om att det är dags ett betala medlemsavgiften för 2020. Gå in på  

https://holvi.com/shop/ksmshop/, välj typ av medlemsavgift (enskild medlem, tvåpersoners hushåll 

eller extra medlem) och betala enligt anvisningar.  

Inbetalda medlemsavgifter är en förutsättning för att föreningen skall kunna betala 

prenumerationsavgiften för Viinilehti. Därför behöver vi din betalning senast den 25 januari. 
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